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J A V A S L A T  
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.), értelmében a polgármester illetményéről a Képviselő-testület az alakuló ülésén, 

illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt.  

 

Mértékét az Mötv. 71. §-a határozza meg, melyre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény (továbbiakban: kktv) 224. §-a az irányadó, mely kimondja, hogy a 

polgármester illetményét a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben 

meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló 

illetményéhez viszonyítottan kell megállapítani.  

 

E törvények alapján a számított illetmény:  38.650.-Ft (illetményalap) x 9  =  347.850.-, Ft 

 

mely alapján a polgármester: 

- alapilletménye a fenti összeg 60 %-a, azaz                      208.710.- Ft,  

- illetménykiegészítése az alapilletmény 50 %-a             104.355.- Ft, valamint  

- vezetői pótléka, az alapilletmény 65 %-a                      135.662.-Ft. 

 

Mindezek alapján a polgármester illetménye 448.727.- Ft. 
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A közszolgálati törvény 131. §-a alapján az illetményt  100 forintra kerekítve kell 

megállapítani, így összesen 448.700.-Ft. 

Az illetmény összegének tekintetében a Képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége. 

 

A polgármester költségátalányának mértékét is a Képviselő-testület állapítja meg.  

 

A Mötv. 71. § (6) bekezdése kimondja, hogy a polgármester havonta az illetményének 15-%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A számított összeg 67.305.-Ft. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Dr. Tóth Lajos polgármester illetményét 2014. 

október 13-ától 448.700.- Ft-ban, költségtérítését 67.305.-Ft-ban megállapítani szíveskedjen. 

 

 

Felsőzsolca 2014. október 14. 

 

 

 

 

            dr. Pataki Anett 

            jegyző 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

 

Tárgy: A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 

 

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete a polgármester illetményére és költségtérítésére 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és Dr. Tóth Lajos polgármester illetményét 2014. 

október 13-tól 448.700.- Ft-ban, költségtérítését 67.305.-Ft-ban állapítja meg. 

 

 

Felelős: dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 


